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अशी जागा शोधा जजथे माती मऊ आहे.  
एक फावडा घ्या  
आणण मातीत खड्डा खणायला सुरू करा. 
सुरुवातीला तुम्ही जी माती खणून काढाल, 
ततला म्हणतात चिकणमाती.  
ही चिकणमाती ककिं वा सवाकत वरिी माती 
खडकािंच्या लहान-लहान तुकड्यािंनी बनलेली असत.े 
त्यामध्ये रोपटी आणण ककडदेेखील असतात, 
जे हजारो वर्ांपूवी मतृ होऊन सडलेले असतात 
आणण मातीत गाडले गेलेले असतात. 
वरिी चिकणमाती खोदनू झा्यावर 
तुम्हाला वाळू ककिं वा रेती समळू लागेल. 
आता खोदकाम कठीण होईल. 
पाि-सहा फूट खड्डा खोद्यावर 
एखाद्या समत्राला मदतीला बोलवा. 
तो जसमनीवर उभा राहून  
खड्ड्यातील वाळू ककिं वा रेती  
बादलीने वर ओढून घेईल.  
तुम्ही मात्र खड्ड्याति खोदकाम करत उभे राहा. 



काही काळानिंतर तुम्ही खडकािंपयतं पोहोिाल; 

ववववध प्रकारि ेखडक; मोठे खडक, लहान  
खडक; गॅ्रनाइट, िनुखडी, वाळूि ेखडक. 
तुम्ही आकिकेत खड्डा खणायला सुरुवात केली,  
तर तुम्हाला कदाचित हहरे सापडतील. 
तुम्ही ब्राझीलमध्ये खणायला सुरुवात केली,  
तर तुम्हाला कदाचित पाि ूसापडतील. 
इतर हठकाणी तुम्हाला कदाचित कोळसा सापडले  
–  ककिं वा सोने ककिं वा िािंदी. 
जजथे कुठे तुम्ही खोदकाम कराल ततथे  
तुम्हाला प्रािीन हाडिं आणण सािंगाड ेसमळतात का 
बघा. 
अनेक प्राणयािंिी हाडिं – 
डायनॉसोर, ववशाल वाघ, कासव आणण इतर  
प्रािीन प्राणी – 
सवकत्र गाडली गेलेली. 
हाडिं समळाली तर  
काळजीपूवकक त्यािंच्यावरिी धळू झटकून घ्या 
आणण त्यािंि ेजतन करा. 



सुमारे पन्लनास फूट ककिं वा त्यापेक्षा थोडिं कमी 
ककिं वा थोडिं जास्त खोदनू झा्यावर –  
तुम्हाला कठीण खडक लागतील. 
हेि ते आप्या पथृ्वीि ेखडकाळ कवि. 
याला भूकवि म्हणतात.  
यात बहुतािंशी गॅ्रनाइट असत.े 
आणखी खोल खणणयासाठी  
तुम्हाला ड्रिसलिंग यिंत्रािी गरज आहे. 
मग सुरू करा िील.  
आता तुम्हाला कदाचित पाणी लागेल. 
पावसाि ेपाणी भूकविातून णझरपत आत सशरत.े 
त्यामुळे पथृ्वीच्या पोटात झरे  
आणण नद्या तयार होतात.  



जेव्हा तुम्हाला पाणी लागेल तेव्हा तुम्ही अिंगावर 
पाणबुड्यािा पोर्ाख िढवा. 
पण जर तुम्हाला काळे, चिकट तेल लागले  
तर या खड्ड्याि ेखोदकाम बिंद करा 
आणण दसुरीकड ेकुठेतरी नवा खड्डा खोदायला 
घ्या.  



 
 
 
खणत राहा. 
तुम्ही मैलभर खोल खड्डा खोद्यावर 
गरम खडक लागतील.  
याि ेकारण, पथृ्वीच्या कें द्रातील उष्णता वाहात 
या वरच्या खडकािंकड ेयेते.  
तुम्हाला उकळत्या पाणयाि ेझरेही लागू शकतात. 
कारण पावसाि ेपाणी वरून णझरपत या गरम 
खडकािंच्या सिंपकाकत येत असते.  

काहीवेळा हे गरम पाणी अततशय वेगाने उसळत 
पुन्लहा वर जसमनीवर जाते.  
पथृ्वीवर काही हठकाणी गरम पाणयाि ेझरे  
ककिं वा कुिं ड आढळून येतात. या गरम  
पाणयापासून आणण वाफेपासून बिाव  
करणयासाठी तुम्हाला  
अॅस्बेस्टॉसिा पोर्ाख घालावा लागेल. 
त्यामुळे गरम पाणयाच्या झऱ्यापासून दरू 
राहाणेि बरे! 
 



जर तुम्ही वेगाने उसळणाऱ्या गरम पाणयाच्या ककिं वा 
वाफेच्या सिंपकाकत आलात,  
तर ते तुम्हाला त्यािंच्यासोबत जसमनीवर नेतील आणण 
वेगाने हवेत उडवून लावतील.  
हवेतून खाली आ्यावर तुम्हाला पुन्लहा पहह्यापासून 
खोदकाम करावे लागेल.  
आणखी दहा-वीस मैल खणा. 
तुम्हाला बसा्ट नावाि ेखडक लागतील.  
बसा्ट काळ्या रिंगािा, कठीण, गुळगुळीत आणण अवजड 
खडक असतो.  
पथृ्वीभोवती दोन-तीन मलै जाडीि ेबसा्ट खडकािंि े
आवरण आहे.  
खणत राहा.  
जसजसे तुम्ही खोलवर जाल तसतसे बसा्ट  
अचधकाचधक तप्त होत जातील. 
बसा्ट एवढा तप्त होईल की तो ववतळून गहहऱ्या लाल 
रिंगािा होईल. 
ववतळले्या बसा्टला मॅग्मा म्हणतात.  



हेि ते द्रव्य आहे जे जसमनीतील  
भेगािंमधनू वेगाने उसळत बाहेर येते  
आणण ज्वालामुखीिा जन्लम होतो. जेव्हा हे 
द्रव्य जसमनीवर येऊन थिंड होते, तेव्हा 
त्याला लाव्हारस म्हणतात. ज्वालामुखी 
अत्यिंत धोकादायक असतो. त्यात सापडू 
नये, म्हणून काळजी घ्या.   



तप्त लाल मॅग्मातून खाली जाणयासाठी  
तुम्हाला जेटवर िालणारी पाणबुडीि हवी.  
त्याच्या आतील वातावरण अततशीत ठेवणारी 
यिंत्रणा त्यात पाहहज.े 
त्यािा बाहेरिा पषृ्ठभाग अजग्नरोधक असला 
पाहहजे.  
त्याच्या नाकाच्या टोकावर खोदकाम करणारे 
िील यिंत्र असले पाहहजे.  
तुमि ेहे बोगदा-यान अत्यिंत मजबूत  
पाहहजे. सामान्लय यानाला सभोवतालिा मॅग्मा 
आप्या दाबाने चिरडून टाकेल ककिं वा मग 
आप्या उष्णतेने जाळून टाकेल. पथृ्वीच्या  
भूकविाखाली तुम्ही क्पना करू शकणार  
नाही इतकी प्रििंड उष्णता आहे. जसजसे  
खोलवर जाल तसतसे ही उष्णता वाढति  
जाते.  
दीडश ेमैल खोल गे्यावर तुम्ही पथृ्वीच्या  
मॅंटल (mantle) या भागात पोहोिाल.  

मॅंटल म्हणजे दीडश ेमैल खोलीवर 
ववतळलेला आणण अततशय चिकट 
बनलेला बसा्टि असतो. तो 
पोलादापेक्षाही कठीण असतो. तेथील 
प्रििंड उष्णतेमुळे तो ववतळतो आणण 
वरच्या स्तराच्या प्रििंड दबावामुळे 
कठीण बनतो.   



खणत राहा. 
तमु्हाला अजून खूप खोल 
जायिे आहे. मॅंटल तब्बल 
1700 मलै जाड आहे. तमुच्या 
अजग्नरोधक पाणबडुीतनू 
जसजसे तमु्ही खाली जाल, 
तसतसे मॅंटलिा लाल रिंग 
केशरी, वपवळा असा बदलत 
गे्यािे तमु्हाला हदसेल.  



उष्णता वाढत गे्यामुळे असे होते. मॅंटलच्या 
तळाशी तापमान 3000 अिंश सेज्सयस इतके 
असते. एवढी प्रखर उष्णता तुमच्या यानािी 
अक्षरश: राखरािंगोळी करेल.  
मॅंटलच्या तळाशी पोहोि्यावर तुम्ही  
पथृ्वीच्या कें द्राच्या तनम्मेअचधक  
जवळ गेलेले असाल.  



आता तुम्हाला पथृ्वीच्या गाभ्याच्या 
बाहेरच्या भागात (Outer core) सशरायि े
आहे. हा भाग ववतळलेले खडक आणण 
लोखिंड यािंि ेसमश्रण आहे. हा भाग 1300 
मैल जाडीिा आहे, त्यामळेु हा पार करणे 
अत्यिंत कठीण आहे. पण तुम्ही इतक्या 
खाली आलाि आहात, तर पुढे जात 
राहा. तुम्ही पथृ्वीच्या कें द्राच्या खपू 
जवळ पोहोित आहात. गाभ्याच्या 
बाहेरच्या भागानिंतर आतील भाग (Inner  
core)  सुरू होतो. आतील गाभा जणू 
लोखिंडािा िेंडूि आहे. अतततप्त 
अस्यामुळे तो पािंढऱ्या प्रकाशासारखा 
िमकतो. आता 860 मैल सरळसोट 
खाली जा, म्हणजे तुम्ही पथृ्वीच्या 
कें द्रात पोहोिाल.  



पथृ्वीि ेकें द्र हे असे हठकाण आहे जजथे 
पूवक-पजिम, उत्तर-दक्षक्षण, वर-खाली असे 
काहीही नसते.  
ततथे तुमच्या खाली काही नसते. तुम्ही 
कोणत्याही हदशते जा, तुम्ही वरि 
(पथृ्वीच्या पषृ्ठभागाच्या हदशते) जाल.  
तुमि ेपाय वरच्या हदशते असतील, तसेि 
तुमि ेडोकेसुद्धा वरच्याि हदशते असेल. 
तेही एकाि वेळी.  
तुमच्या खाली काहीही नस्यामुळे तुम्हाला 
वजनही नसेल.  
तुम्ही तुमच्या बोगदा-यानात तरिंगत राहाल.  

साऱ्या पथृ्वीिा भार तुमच्या यानावर 
असेल. इथे जास्त काळ थािंबू नका. 
सरळ पुढे जात राहा. पुन्लहा एक मोठा 
प्रवास सुरू करा. अथाकत आता वरच्या 
हदशनेे, पण ववरुद्ध टोकाकड,े बाहेर 
जसमनीवर येणयासाठी.  
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वर    
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वर    



आधी 860 मैल जाडीिा आतील गाभा आणण 
मग 1300 मैल जाडीिा बाहेरिा गाभा पार 
करा.  
त्यानिंतर वरच्या हदशते िील करत 
मॅंटलमधनू प्रवास करा.  
मग मॅग्मामधनू, निंतर भकूविामधनू आणण 
त्यानिंतर खडक, वाळू आणण 
चिकणमातीमधनू पुढे जात राहा.  
अखेरीस, तुम्ही जसमनीवर पोहोिाल. 
तुम्ही जजथनू बोगदा खणायला सुरुवात केली 
होती, ततथनू आता पथृ्वीच्या ववरुद्ध बाजूला 
8000 मैल अिंतरावर आहात.  
जर तुम्ही अमेररकत बोगदा खणायला 
सुरुवात केली असेल तर आता हहिंदी 
महासागराच्या तळातून वर याल.   



महासागराच्या तळाशी पाणी खपू थिंड असते. 
त्यामुळे तुम्हाला गारवा समळेल.  
पण इथे तुम्हाला  
शाकक  माशािंिा उपद्रव जाणवू शकतो.  
पाणबुडीति राहा. 
पाणबुडी वरच्या हदशते नेत राहा.  
पाणयाच्या वर आ्यानिंतरि पाणबुडीि ेदार 
उघडा. 
तुम्हाला तनळेशार आकाश आणण वपवळाधम्म 
सूयक हदसेल. 
पण रात्र झाली असेल तर 
तुम्हाला ििंद्र-तारे हदसतील. 
पाणबुडीत शीड असेल तर 
ते उघडा आणण पाणबुडी घराच्या हदशते वळवा. 
ककिं वा पाणबुडी व्हवत न्लया.    
 



जेव्हा तुम्ही घरी पोहोिाल 
तेव्हा सवांना सािंगू शकाल 
की तुम्ही जगातील सवाकत खोल खड्डा खणलाय, 
पथृ्वीच्या एका टोकापासून दसुऱ्या टोकापयतं!  
आणण आता पुन्लहा जसमनीवर येऊन तुम्हाला खपू खपू 
आनिंद झालाय. 



छोट्या समत्रािंनो, पथृ्वीच्या 
अिंतरिंगातील हा 8000 
मलैािंिा अद्भतू प्रवास कदापी 
िकुव ूनका. खोलवर खणत 
जाताना तुम्हाला गॅ्रनाइटि े
कवि फोडून जावे लागेल, 
मग नाकाच्या टोकावर िील 
यिंत्र असलेली अजग्नरोधक 
पाणबडुी िालवत अतततप्त 
ववतळले्या खडकािंमधनू 
आणण ववतळले्या तजेस्वी 
लोखिंडामधनू जावे लागेल....  समाप्त    


